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โพธ์ิพฤกษานันท 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดมีนโยบาย
เกี่ยวกับการสนับสนุนการศูนยอาเซียนศึกษา ซึ่งเปนนโยบายที่สําคัญและเรงดวน 
เพ่ือสงเสริมกระบวนการเตรียมความพรอมสูอาเซียน ในป 2558 เปนนโยบาย
เก่ียวกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเปนการบริการอาเซียนสูชุมชน
ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
นโยบายของรัฐบาล เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการเรียนรูอาเซียน และการ
บริการที่มีคุณภาพกอใหเกิดรายไดกลับสูชุมชนน้ัน ปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงที่จะสงผล
ตอการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ืองและ
ย่ังยืน นอกเหนือจากความสามารถในการผลิตการตลาด ตลอดจนการพัฒนา
ผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองแลว  

ในฐานะที่คณะศิลปศาสตร เปนองคกรหน่ึงที่มีภารกิจสําคัญในดานภาษา
และเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จึงไดจัดทาโครงการสงเสริมความรูอาเซียนสูชุมชน 
ณ อาคารโรงเรียนวัดกาหลง อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการขึ้นโดยใชกิจกรรม
เกี่ยวกับอาเซียน เปนกระบวนการถายทอดความรูสูอาเซียน แกนักเรียน ผูปกครอง 
และประชาชนทั่วไป โดยมีกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการคือผูบริหารสวนทองถ่ิน 
ผูปกครองนักเรียน สมาชิก อปพร. สมาชิก อสส.และกลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือใหเกิดความตระหนักรูในเรื่องประชาคมอาเซียน โดยจัดทําใน
รูปการแสดงบนเวที การบรรยายดวยเกมสการละเลน เปนการแสดงที่ชวยใหเกิด
ความสนุกสนานและสามารถดึงเอาประสบการณจริงของผูเขารวมมาใชใหเปน
ประโยชนจะทําใหกระบวนการบูรณาการมีความนาสนใจและสามารถสรางความรู
เพ่ิมขึ้นรวมกันได ทั้งน้ีโดยมีคณบดีคณะศิลปศาสตรและคณาจารย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผูบริหารองคการบริหารสวนทองถิ่น 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดกากลง จังหวัดสมุทรปราการเปนที่
ปรึกษาและใหการสนับสนุน  

กระบวนการ/วิธีการดําเนนิการในอดีต  
ในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน จําเปนตองมีการ

บริหารและพัฒนานักศึกษาอยางเหมาะสม การใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมี
การปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยใชกิจกรรมและขอมูลจากความคิดเห็นของ
ผูเรียน นอกจากน้ันยังจําเปนตองมีหนวยงานที่สนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับ
พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

 ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามยุทธศาสตร การถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการ
เพ่ือการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ และนโยบายการจัดต้ังศูนยความเปนเลิศ
ทางภาษาอาเซียน และสอดคลองกับแผนการจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาของคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในดานการบูรณาการการ

การจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือบูรณาการ
ความรูสูอาเซียนน้ัน
ตองเนนที่ผูเรียนเปน
สําคัญ ตองมีการ
บริหารและพัฒนา
นักศึกษาอยาง
เหมาะสม การใชสื่อ
การสอนที่ทันสมัย 
รวมทั้งมีการปรับ
กระบวนการเรียน
การสอน โดยใช
กิจกรรมและขอมูล
จากความคิดเห็นของ
ผูเรียน นอกจากน้ัน
ยังจําเปนตองมี
หนวยงานที่สนับสนุน
ที่มีคุณภาพ 



เรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในรายวิชา
อาเซียนศึกษา จะดําเนินการจัดทําโครงการสงเสริมความรูสูชุมชน ซึ่งเปนกิจกรรม
วิชาการดานการสัมมนาและวิจัย ที่สงเสริมการเรียนรูสมาชิกเครือขายอาเซียน จึง
เห็นควรใหมีการจัดกิจกรรมดังน้ี 

ครั้งที่ 1.โครงการเครือขายพลเมืองอาเซียนเพ่ือการศึกษาและวิจัย ณ 
โรงเรียนเกาะแกว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26-25 ธันวาคม 
2555 โดยมีกิจกรรมเสวนาอาเซียน คายอาสาอาเซียน เพ่ือบริการวิชาการและวิจัย
อยางตอเน่ือง  

ครั้งที่ 2.โครงการสงเสริมอาเซียนเพ่ือชุมชน ณ โรงเรียนวัดกาหลง อําเภอ
บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยมีกิจกรรม
การแสดงบนเวที เกมสอาเซียน เปดศูนยบริการอาเซียนเพ่ือชุมชน กิจกรรมสวน
สมุนไพร วิถีชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค  
1.เพ่ือเทิดพระเกียรติพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 
2.เพ่ือสงเสริมความรูอาเซียนแกชุมชน 
3.เพ่ือจัดต้ังศูนยบริการความรูอาเซียนสูชุมชน 
4. นักศึกษาและประชาชนที่มารวมงาน เกิดความเขาใจแนวทางการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
5. นักเรียนและประชาชนที่มารวมงาน ไดฝกทักษะ ไดเรียนรูเกี่ยวกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียนจากผูที่มีประสบการณในประเทศสมาชิกอาเซียน  
6. ฝกใหนักศึกษาไดมีความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม รวมถึงความ

สามัคคีในหมูคณะ 
7. นักศึกษามีความตระหนักถึงความสาคัญของประชาคมอาเซียน และ

การบูรณาการการจัดการความรูสูประชาคมอาเซียน ในการสรางกิจกรรมเพ่ือสังคม  
8. สงเสริมและปลูกฝงการสรางความดีใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ 

วิธีดําเนินการ 

 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอโครงการสงเสริมอาเซียนสู
ชุมชน ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือการศึกษาและวิจัย เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 2556 ขึ้น และสงเสริมการทําความดีจากวันพอ (5 ธันวาคม) สูวันเต๋ีย (19 
ธันวาคม) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะนักศึกษาในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยไดดําเนินการประชุมและมีมติใหดําเนินกิจกรรมโครงการข้ึน โดยใช
ช่ือโครงการ “สงเสริมความรูอาเซียนสูชุมชน” ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

 ขั้นตอนการวางแผน (Plan)  
เปนขั้นตอนแรกที่อาจารยและนักศึกษา ไดมีการประชุมวางแผนดําเนินการ

กําหนดเขียนโครงการขึ้น และแตงต้ังนักศึกษาแบงหนาที่คณะทางานแตละฝาย โดย
มีรายละเอียดดังน้ี  

ระยะเวลาปฏิบตัิงาน  



1. ชวงเวลาเตรียมการ วันที่ 7 -  21 พฤศจกิายน 2556    

2. ชวงเวลาปฏิบัติงาน   

ชวงแรกวันเสารที่ 23 พฤศจกิายน 2556   สํารวจพื้นที ่
ชวงที่สองวันที่ 15-17  ธันวาคม 2556 ขั้นปฏิบัติงาน 
3. ชวงเวลาสรุปผลโครงการ  

กลุมเปาหมาย  
1.ผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเปร็ง,อสส.,อปพร.กลุมแมบาน 

ชมรมผูสูงอายุ จํานวน 60 คน  
2.อาจารยคณะศิลปศาสตร  จํานวน 10 คน  
3.นักศึกษาคณะศิลปศาสตร จํานวน 45 คน  
4.นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดกาหลง อ.บางบอ จ.

สมุทรปราการ จํานวน 63 คน  
นักศึกษาผูปฏิบัติงานที่เขารวมโครงการ ไดแบงงานตามหนาที่ ที่รับผิดชอบ

แตละฝายดังน้ี  

ฝายยานพาหนะ ฝายสวัสดิการ ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายสถานที่ ฝายพิธี
การ ฝายประเมินผลโครงการ  

แผนการดําเนินงาน 
ขั้นตอน วิธีดําเนนิการ 

ขั้นเตรียมการ -ขออนุมัติโครงการสัมมนาตามลําดับช้ัน 

ขั้นดําเนนิการ -เขารวมกิจกรรมโครงการตามกําหนดการที่วางไว 

ขั้นประเมินผล
การดําเนินการ 

-สรุปรายงานแลวนาเสนอ 

 
1. กิจกรรมเก่ียวกับการบรูณาการการจัดการความรูสูประชาคม 
    อาเซียน 

กิจกรรมที่ 1 การแสดงบนเวที [ We are  ASEAN : Towards ASEAN 
Community 2015]  

วิธีบูรณาการความรูสูประชาคมอาเซียน กับการแสดงบนเวที [ We are  
ASEAN : Towards ASEAN Community 2015]    

ขั้นตอนที่ 1 แบงผูแสดงออกเปน 11 คน (ตามประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
และ 1 ธงอาเซียน ผูนําการแสดงโดยนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล จะอธิบายประชาคมอาเซียน และประเทศสมาชิกแตละประเทศ  เชน 
ประเทศไทย ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ตนราชพฤกษ เปนตนไมประจํา
ชาติ ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนตน 

ขั้นตอนที่ 2 นักแสดงจะออกมารําตามเพลง We  are  ASEAN โดยเปด
เพลง พรอมเตนรําตามจังหวะเพลง สวยงามมาก  

กิจกรรมที่ 2 [อาเซียนเกมส]  
วิธีบูรณาการความรูสูประชาคมอาเซียน กับอาเซียนเกมส  
ขั้นตอนที่ 1 แบงผูเลนออกเปน 5 ทีม หรือ 5 ฐาน จํานวนผูเขารวม



กิจกรรมทีมละ 7 คน (โดยแตละทีมจับสลากเลือกประเทศ ทีมละ 2 ประเทศ รวม 
10 ประเทศ ) โดยใชเวลาเลนเกมสน้ีประมาณ 15 นาที 

ขั้นตอนที่ 2 ผูนําเกมสจะอธิบายเสาหลัก 3 หลักใหเขาใจ อาทิเสาที่ 1 ดาน
การเมืองและความมั่นคง [APSC] ดานเศรษฐกิจ [AEC]) และดานสังคมและ
วัฒนธรรม [ASCC]  

ขั้นตอนที่ 3 ผูนาเกมสสั่งใหแตละทีมไปตามฐานตามลําดับประเทศ เชน 
ประเทศบรูไนและกัมพูชา ไปฐานที่ 1 , ประเทศอินโดนีเซียและประเทศลาว ไปฐาน
ที่ 2, ประเทศมาเลเซียและประเทศเมียนมาร ไปฐานที่ 3, ประเทศฟลิปปนสและ
ประเทศสิงคโปร ไปฐานที่ 4, และประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม ไปฐานที่ 5  ซึ่ง
แตละฐานจะมีนักศึกษาประจําฐานละ 3 คน 

ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมแตละฐานนักศึกษา(ผูนําเกมส) จะรออยูประจําฐาน
และเตรียมเน้ือหา “ลักษณะเดนของแตละประเทศ” ใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนใส
กระดาษแลวนํามาสง 

กิจกรรมที่ 3 [ASEAN Music chair]  
วิธีบูรณาการความรูสูประชาคมอาเซียน กับ ASEAN Music chair  
ขั้นตอนที่ 1 แบงผูเลนออกเปน 3 ทีม (ตามเสาหลัก 3 ดานคือ ดาน

การเมืองและความมั่นคง [APSC] ดานเศรษฐกิจ [AEC]) และดานสังคมและ
วัฒนธรรม [ASCC] ทีมละ 10 คน (ตามจานวนสมาชิกประเทศอาเซียน 10 
ประเทศ) ผูนากิจกรรมจะอธิบายพ้ืนฐานเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ให
ทีมที่แขงขันพลัดกันสงตัวแทนมาตอบคาถามเก็บคะแนนหาผูชนะ  

ขั้นตอนที่ 2 ผูแขงขันสงตัวแทนตอบคาถามทีมละคน เมื่อไดยินเสียง
นกหวีดแลว ใหผูแขงขันว่ิงไปหาคาตอบที่เตรียมไว ทีมที่มีคะแนนสะสมมากที่สุด
เปนฝายชนะไดรับรางวัล 

กิจกรรมที่ 4 [ธงอาเซียน]  
วิธีบูรณาการความรูสูประชาคมอาเซียน กับ ธงอาเซียน  
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษารวบรวมธงอาเซียน และธงชาติประเทศสมาชิก

อาเซียน มอบแดผูอํานวยการโรงเรียนวัดกาหลง พิธีกรเชิญคณบดีคณะศิลปศาสตร 
เปนผูมอบ จํานวน 11 ผืนพรอมธงชาติประเทศอาเซียนขนาดเล็ก ไวประจํา
หองเรียนแตละหอง 

ขั้นตอนที่ 2 พิธีกรจะอธิบายธงชาติของแตละประเทศ เชนธงชาติไทย 
เรียกวา “ธงไตรรงค” ธงชาติลาวเรียกวา “ธงลาวดวงเดือน” เปนตน 

ขั้นตอนที่ 3 ผูรับมอบคือผูอํานวยการโรงเรียนวัดกาหลงจะรับมอบธงแด
นักศึกษาซึ่งแตงกายประจําชาติประเทศน้ันๆ (ดังภาพประกอบ 1-10)  
        ขั้นตอนที่ 4 ผูเขารวมกิจกรรมจะรองเพลงชาติไทยพรอมกันเปนการเสร็จพิธี 

กิจกรรมที่ 5 (ตนไมประจําชาติไทย) 
วิธีบูรณาการความรูสูประชาคมอาเซียน กับ ตนไมประจําชาติ  
ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมน้ีเปนการนําตนราชพฤกษ อันเปนตนไมประจําชาติ

ไทย นํามาปลกูไวในสถานทีจ่ัดกิจกรรมคือ หนาอาคารเรียนโรงเรียนวัดกาหลง 
พรอมปายช่ือและคําอธิบาย 

ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาจะนําตนราชพฤกษมอบใหคณบดีคณะศิลปศาสตร 
ปลูกพรอมกับผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 2 ตน  



ขั้นตอนที่ 3 เมือ่ปลุกตนไมประจําชาติเสร็จแลว จึงปลูกตนสน อันเปน
ตนไมประจําคณะศิลปะศาสตร (วังสน ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ) อันเปน
ที่ต้ังของศูนยพณิชยการพระนคร 

2. กิจกรรมบูรณาการวจัิยและพัฒนาชุมชน  
จัดทําโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่องผลกระทบของประชาชนที่มีตออาซี

พการเลี้ยงปลาสลิด ในเขตอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ” โดยกําหนดเคา
โครงการวิจัยตามรายละเอียดในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย อาทิความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ ขอบเขตของโครงการ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่
เกี่ยวของ ตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัย เปนตน   

      ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) และปรับปรุงการดําเนนิการให 
เหมาะสม (Act)  

ในสวนน้ีการดําเนินการจะมีการประชุมงานหลังเลิกเรียนในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยของสัปดาห โดยจะมีการประชุมรวมกับนักศึกษาสัปดาหละครั้ง แบง
ออกเปน 2 ระดับดังน้ี คือระดับนักศึกษา ในรอบน้ีจะมีการหมุนวงจร PDCA ใน
รอบแรกกอน เพ่ือตรวจสอบงานที่ดําเนินการไปตามแผนการ วาประสบพบปญหาที่
อยูในระหวางการดําเนินกิจกรรมและหาวิธีแกไขปญหาน้ัน หลังจากน้ันก็จะมีการ
สํารวจพื้นที่จริง สถานที่จัดกิจกรรมภาคสนาม ในระดับน้ีจะประสานกับผูบริหาร
ทองถิ่น ผูบริหารสถานศึกษา กรรมการชุมชน โดยระดับน้ีจะมีรายงานความคืบหนา
และตรวจสอบการดาเนินการตามแผนที่วางไวหรือไม 

ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)  
การใชแบบประเมินในการดําเนินการประเมินผลและความพึงพอใจของ

ผูเขารวมงานบางสวนแบบประเมินผล โครงการสงเสริมความรูอาเซียนสูชุมชน 
กิจกรรมระหวางวันที่ 15-17 ธันวาคม 2556  

ผลกระทบท่ีเปนประโยชนหรือสรางคุณคา  
 โครงการสงเสริมอาเซียนสูชุมชนน้ี ถูกใชเปนกรอบแนวความคิดและ
ทิศทางการบูรณาการอาเซียนเพ่ือชุมชนของคณะศิลปศาสตร ซึ่งดําเนินการเปดเปน
ศูนยบริการวิชาการอาเซียนศึกษา เปนเครือขายของคณะเพ่ือบริการวิชาการแก
นักเรียน ผูบริหารทองถิ่น ประชาชนทุกกลุมอาชีพ โดยใชอาคารเรียนโรงเรียนวัด
กาหลงเปนสถานที่ดําเนินกิจกรรมดานอาเซียนของคณะศิลปศาสตร พอสรุปไดดังน้ี 
 1.จัดต้ังศูนยบริการความรูอาเซียน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เปนเครือขายบริการความรู) 
 2.จัดทําโครงการอนุรักษสมุนไพรไทย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ (หมอ
พร) คณะศิลปศาสตร  
 3.ศูนยประสานงานโครงการวิจัยและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑปลาสลิด 
คณะศิลปะศาสตร 
 4.สรางช่ือเสียงใหแกคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

ปจจัยแหงความสําเร็จ  
สิ่งที่ทําใหโครงการสงเสริมความรูอาเซียสูชุมชน สามารถเดินทางจนพบกับ



ความสําเร็จ ประกอบดวย  
ผูเขารวมโครงการ ในสวนของการเตรียมงานและเขารวมกิจกรรม :  
ในการจัดกิจกรรมครั้งน้ี มีความคาดหวังตอโครงการน้ีเพ่ือใหการดําเนิน

กิจกรรมออกมาเปนรูปธรรมและสมบูรณแบบที่สุด แตทั้งน้ีทั้งน้ันตองอาศัยความ
รวมมือจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย คณะศิลปศาสตร 
สาขาภาษาองกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ในการเตรียมการ หากขาดนักศึกษากลุมน้ี
แลวกิจกรรมตางๆ ก็จะไมประสบความสําเร็จ อีกทั้งกิจกรรมน้ีถือเปนอีกกิจกรรม
หลักของการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558 (31 ธันวาคม 2558) รวมกัน และกิจกรรม
ดังกลาวยังชวยสนับสนุนใหนักศึกษากลาแสดงออกถึงความสามารถ ความคิดเห็นไป
ถึงการแกปญหาในระหวางจัดกิจกรรม การเตรียมงาน และยังใหนักศึกษาสามารถ
จัดทําโครงการสงเสริมความรูอาเซียนสูชุมชน โดยนักศึกษาไดจัดกิจกรรมการแสดง
อาเซียน และนักศึกษาที่รวมกิจกรรมแสดงออกถึงจิตอาสารวมกัน กิจกรรมโครงการ
ดังกลาวน้ีไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่คาดหวังไว ดังน้ันจึงนําไปสูคําวา “เศรษฐกิจ
และสังคมกาวไกล ถาคนไทยตระหนักรูอาเซียน”  

ผูเขารวมโครงการ :  
โครงการน้ีจะไมสามารถดําเนินการไปไดถาหากปราศจากนักเรียน 

ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป ผูบริหารชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา และผูบริหารสวน
ทองถิ่น ที่ไดใหความไววางใจเขารวมกิจกรรมและเช่ือมั่นในศักยภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการจัดงานครั้งน้ี รวมไปถึงความต้ังใจ
ของนักเรียนโรงเรียนวัดกาหลง ที่เขารวมกิจกรรมดังกลาวดวย  

ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข  
1. ปญหาดานงบประมาณ เน่ืองจากโครงการน้ีเปนการสอนในรายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งไมมีงบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ ดังน่ันผูจัดจึงใชวิธีการระดม
ทุนจากนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  

2. ปญหาดานผูรวมโครงการ นักศึกษาและประชาชนผูเขารวมกิจกรรมไม
มีความรูความเขาใจที่ถูกตองชัดเจนตอการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน อีกทั้งยัง
มีทัศนคติที่ไมดีตอประเทศสมาชิกอาเซียน จึงเปนปญหาและอุปสรรคตอการเขา
รวมจัดกิจกรรมของกลุมเปาหมาย  

ความทาทายตอไป  
เน่ืองจากโครงการสงเสริมความรูอาเซียน ณ โรงเรียนวัดกาหลง อําเภอบาง

บอ จังหวัดสมุทรปราการ ไดดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวางนักศึกษาที่เรียนรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย กับนักเรียนโรงเรียนวัดกาหลง ผูปกครอง ประชาชนทั่วไป รวมกัน
จัดกิจกรรมสงเสริมความรูอาเซียนเพ่ือชุมชน การดําเนินงานของโครงการตามแผน 
ในชวงภาคเรียนที่ 1 และ 2 ในปการศึกษา ของทุกปการศึกษา นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนจะเปลี่ยนไปแตละภาคเรียน ดังน้ันในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2556 การดําเนินการตามโครงการดังกลาว เริ่มจากกิจกรรมการแสดงบนเวที 
จากน้ันก็บูรณาการการจัดการความรูสูประชาคมอาเซียน ณ ร.ร.วัดกาหลง 
อาเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ และกิจกรรมที่มีการพัฒนาตอจากการจัด
กิจกรรมคือการจัดกิจกรรมในรูปแบบจิตอาสาการบูรณาการการจัดการความรูสู
ประชาคมอาเซียน โดยมีลักษณะการจัดกิจกรรมที่สามารถนานักศึกษาและสมาชิก



เคร่ือขายอาเซียนไปใหความรูกับนักเรียน ชุมชน และสามารถปฏิบัติการวิจัยแบบมี
สวนรวมกับชุมชน องคการปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ อาทิ องคการบริหารสวน
ตาบล เปนตน การจัดกิจกรรมน้ีจะทําในช่ืองานวา “โครงการสงเสริมความรู
อาเซียนเพื่อชุมชน” ซึ่งนักศึกษาผูปฎิบัติงาน ผูเขารวมกิจกรรมไดบริการวิชาการ
ใหความรูสูชุมชน และไดเรียนรูการวิจัยและพัฒนาชุมชน ตลอดจนไดรูจักการ
เสียสละและความสามัคคี เพื่อนําไปสูประโยชนสุขโดยรวมของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติตอไป  
 

                                                                                                                                                         

คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทยีมสุข 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมบันทึกการเลาเรื่อง 
กิจกรรมถายทอดความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุม  ชุมชนคนวิชาการ 

เรื่อง การจัดการเรยีนการสอนเพื่อบูรณาการความรูสูอาเซียน ตอน โรงเรียนวัดกาหลง 

(โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ) 

วันที่  7  เดือน  มี นาคม  พ.ศ.2557 

 

 
 

  
 

 



    

 
 



 

 

รายชื่อคณะกรรมการเครือขายการจัดการความรูภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุม ชุมชนคนวชิาการ 

เรื่อง การจัดการเรยีนการสอนเพื่อบูรณาการความรูสูอาเซียน ตอน โรงเรียนวัดกาหลง 

(โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ) 

วันที่  7  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2557 

 

  คุณเอ้ือ   นายภคพนธ   ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร 

  คุณอํานวย ดร.พรพิไล เติมสินสวัสด์ิ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  ผศ.ดร.ณรงค โพธ์ิพฤกษานันท 

  คุณลิขิต  นายประยุทธ เทียมสุข 

 
 


